
WEEKENDREGELING VOEDING

Na enige tijd kan u op weekend gaan. Dit wordt 
multidisciplinair besproken.

Het is de bedoeling om aangeleerde technieken 
ook thuis correct uit te voeren.

Heeft u vragen rond uw thuissituatie, problemen, 
hulpmiddelen, thuishulp? Stel ze gerust aan onze 
medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding.

Na het weekend is uw feedback belangrijk.  
Is alles goed verlopen? Waren er problemen?  
We kijken samen hoe we dit kunnen aanpakken.
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Volg de instructies van de diëtiste of 
van de logopediste goed op, ook in het 
weekend.

Vraag raad indien nodig.

Patiëntveiligheidskaart
dienst LSPR

VALRISICO

Bij een verhoogd valrisico proberen we 
u op een zo veilig mogelijke wijze te 
verzorgen: 

- u draagt aangepast schoeisel

- u leert om transfers veilig uit te voeren in 
een veilige omgeving.

Vraag raad indien nodig.

7

Ziekenhuis Oost-Limburg | patiëntveiligheid | inhoudsverantwoorderlijke: team LSPR | januari 2014

Tips voor een veilig en comfortabel verblijf
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Deze veiligheidsmaatregel dient om onder 
alle omstandigheden te weten wie u bent en 
zo vergissingen te vermijden. 

Bvb. bij medicatietoediening, onderzoeken, 

…

De pictogrammen op het magneetbord 
achter uw bed zijn een extra 
communicatiemiddel, ook voor uw familie.

Het systeem bestaat uit magneetkaarten 
met duidelijke tekeningen. We gebruiken het 
als ondersteuning bij uw behandeling. 

Vraag uitleg indien nodig!

IDENTIFICATIEARMBANDJE MEDICATIE INSTRUCTIES 
EN ADVIEZEN

PICTOGRAMMEN1 2 3 4
Schrijf op welke medicatie u gebruikt; 
ook de alternatieve geneesmiddelen.

Uw toegewezen verpleegkundige zal 
dit met u doornemen.

Geef door waarvoor u allergisch 
bent. Bvb. voor kleefpleister, voor 
contrastvloeistof ,...

Gebruikt u bloedverdunners? 
Laat het ons weten.

Kom de afspraken die gemaakt 
worden met de hulpverleners (kinesist, 
verpleegkundige,…) strikt na.

Vraag wat u wel of niet mag doen.

Draag zelf bij tot het vermijden van 
ongevallen.

Maak gebruik van de aangepaste 
hulpmiddelen

Vraag hulp wanneer nodig!


